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Področje uporabe
Naslednje velja za zunanje tretje osebe, ki družbi Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA in
njenim hčerinskim družbam (»Fresenius Medical Care«, »Družba«, »mi«, »naš«, »nas«)
zagotavljajo materiale in/ali storitve, kar med drugim vključuje izvajalce, svetovalce, dobavitelje
in druge posrednike, ki so v tem dokumentu imenovani »dobavitelji«.

Preambula
Družba Fresenius Medical Care si vsak dan prizadeva ustvariti dostojno prihodnost
za dializne bolnike po vsem svetu. Temeljne vrednote družbe so naslednje:
sodelovanje, proaktivnost, zanesljivost in odličnost1.
Osredotočamo se na zagotavljanje visokokakovostnih izdelkov in storitev ter zagotavljanje
optimalnih trajnostnih zdravstvenih in strokovnih praks pri oskrbi bolnikov. To je naša zaveza
našim bolnikom, partnerjem v zdravstvenem sistemu in vlagateljem.
Dobavitelji ključno prispevajo k temeljnim vrednotam družbe Fresenius Medical Care,
trajnostni rasti, kakovosti izdelkov in oskrbi bolnikov. Sami se držimo visokih standardov in to
pričakujemo tudi od naših dobaviteljev. Zato spodbujamo naše dobavitelje, da podprejo našo
zavezanost družbi, okolju in zainteresiranim stranem. V ta namen je družba Fresenius Medical
Care razvila ta globalni Kodeks Ravnanja za Dobavitelje (»Kodeks« ali »SCoC«), ki opisuje
naša pričakovanja do dobaviteljev. Dobavitelje spodbujamo in od njih pričakujemo, da znotraj
svojih organizacij vzpostavijo ustrezne postopke in da te zahteve izpolnjujejo tudi njihove
vrednostne in dobavne verige. Upoštevanje Kodeksa Ravnanja za Dobavitelje je pomembno
merilo v postopku izbire dobavitelja. Družba je pripravljena sodelovati s svojimi dobavitelji in
jim pomagati pri izpolnjevanju teh zahtev, na primer s preverjanji in skupaj določenimi načrti
za stalno izboljševanje.
Ta Kodeks Ravnanja za Dobavitelje zagotavlja splošna pričakovanja in način upravljanja, kako
želi družba Fresenius Medical Care sodelovati s svojimi dobavitelji. Teme, opisane v tem
dokumentu, je potrebno obravnavati kot minimalne zahteve, pri čemer temeljijo na številnih
mednarodno priznanih standardih na področju družbene odgovornosti podjetij, kar med
drugim vključuje tudi Splošno deklaracijo človekovih pravic, globalni dogovor ZN in smernice
EU za zelena javna naročila. Če obstajajo nacionalni predpisi, drugi veljavni zakoni ali
pogodbene obveznosti, ki urejajo isto temo, se uporabljajo določila, ki zagotavljajo najvišji
standard.

1

Za dodatne informacije o poslovni kulturi družbe FME obišči te naše spletno mesto
https://www.freseniusmedicalcare.com/en/corporateculture/
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1. Integriteta in etika
Od dobaviteljev se pričakuje, da poslujejo etično odgovorno in ravnajo pošteno.

1.1

Skladnost z veljavnimi
zakoni in predpisi

V družbi Fresenius Medical Care podpiramo
vrednote
integritete
in
zakonitega
ravnanja, zlasti v zvezi z bojem proti
podkupovanju in korupciji. Te vrednote
podpiramo tako pri svojem poslovanju kot
tudi v naših odnosih z dobavitelji. Naš
nadaljnji uspeh in ugled sta odvisna od
skupne zavezanosti do takšnega ravnanja.
Od naših dobaviteljem pričakujemo, da se
zavežejo k spoštovanju teh temeljnih
vrednot, tako da upoštevajo veljavne
zakone in predpise ter v ta namen
vzpostavijo ustrezne postopke.
Prav tako morajo dobavitelji podpirati
Družbo pri izpolnjevanju njenih razširjenih

pravnih in regulatornih zahtev, ter si tako
po najboljših močeh prizadevati, da hranijo
točno in popolno dokumentacijo in jo na
zahtevo tudi posredujejo.

1.2

Korupcija, podkupovanje in
goljufije

Dobavitelji morajo imeti politiko ničelne
tolerance
za
vse
oblike
korupcije,
podkupovanja, izsiljevanja, poneverb ali
drugih vrst goljufivega ravnanja.
Dobavitelji zaposlenim v družbi Fresenius
Medical Care ne smejo ponuditi kar koli
vrednega, z namenom vplivanja na
poslovne odločitve ali v pričakovanju
prednostne obravnave. Poleg tega od naših
dobaviteljev pričakujemo, da ne bodo
ponujali, obljubljali, dovolili ali dajali kar
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koli vrednega (vključno s predmeti, darili,
storitvami ali čemer koli drugim, bodisi v
obliki osebne koristi/usluge ali drugače),
KATERI
KOLI
osebi
ali
subjektu,
neposredno ali posredno prek tretjih oseb,
z namenom, da bi si zagotovili nov posel,
ohranili obstoječi posel ali pridobili kakršne
koli druge neprimerne ugodnosti. Prav tako
NE smejo zahtevati, sprejemati ali soglašati
s sprejemom česar koli vrednega zase oz. v
imenu druge osebe ali subjekta z namenom
(izrecnim ali nakazanim), da bi zagotovili
neprimerno ugodnost ali vplivali na njihove
poslovne odločitve.

1.3

Navzkrižje interesov

Navzkrižje interesov nastane, ko ima
posameznik zasebni/osebni interes, ki bi
lahko
vplival
na
njegove
poslovne
odločitve. Primeri teh situacij med drugim
vključujejo: zaposleni v družbi Fresenius
Medical Care, ki imajo osebne, zasebne ali
finančne interese v poslovanju dobavitelja
ali obratno.
V zvezi s tem se morajo dobavitelji izogibati
kakršnim koli odnosom, transakcijam ali
dejavnostim, ki so oz. bi lahko bile v
nasprotju z objektivnim in poštenim
poslovnim odnosom z družbo Fresenius
Medical Care.
Če pride do takšnih dejanskih ali morebitnih
nasprotij, jih mora dobavitelj nemudoma
razkriti Družbi.

1.4

Pranje denarja

Pranje denarja je na splošno opredeljeno
kot opravljanje transakcije s premoženjem,
pridobljenim s kaznivim dejanjem, pri
čemer je transakcija strukturirana tako, da
preprečuje odkrivanje kaznivega dejanja,
oziroma gre za opravljanje transakcije, ki
spodbuja kakršno koli kaznivo dejanje.
Od naših dobaviteljev pričakujemo, da
upoštevajo vse veljavne zakone, pravila in
predpise v zvezi s preprečevanjem pranja
denarja. Dobavitelji morajo izvajati vse

potrebne ukrepe, da poslujejo samo z
uglednimi poslovnimi partnerji, ki so
vključeni v zakonite poslovne dejavnosti s
sredstvi, ki izhajajo iz zakonitih virov.

1.5

Obravnava pomislekov

Dobavitelji naj svoje zaposlene spodbujajo
in jim zagotavljajo sredstva, da lahko kadar
koli prijavijo svoje pomisleke glede
skladnosti poslovanja, kar med drugim
vključuje morebitne nezakonite dejavnosti
na delovnem mestu, morebitne kršitve
zakonov, pravil ali politik, ne da bi bili
zaradi
tega
podvrženi
povračilnim
ukrepom, ustrahovanju ali nadlegovanju.
Za vsako prijavo, ki je podana v dobri veri,
mora veljati politika prepovedi povračilnih
ukrepov.
Vsako
prijavo
je
treba
obravnavati zaupno in hkrati zaščititi
identiteto osebe, ki je podala prijavo. Kjer
to dovoljuje lokalna zakonodaja, mora biti
možno podati tudi anonimno prijavo.
Dobavitelji morajo nemudoma ustrezno
raziskati takšne prijave in po potrebi izvesti
ustrezne popravne ukrepe.
1.6
Poštena konkurenca
Dobavitelji morajo poslovati v skladu s
pošteno konkurenco in vso veljavno
protimonopolno zakonodajo.

1.7

Nadzor mednarodne trgovin

Dobavitelji morajo ravnati v skladu s
predpisi glede nadzora izvoza, ki se
uporabljajo za njihovo poslovanje, ter
carinskim in drugim organom po potrebi
zagotoviti točne in resnične informacije o
tem.

1.8

Točnost evidenc

Vse finančne knjige in evidence morajo biti
skladne z lokalnimi zahtevami in splošno
sprejetimi računovodskimi načeli. Evidence
dobaviteljev morajo biti točne v vseh
pomembnih ozirih: Evidence morajo biti
čitljive in pregledne ter morajo odražati
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dejanske transakcije in plačila. Dobavitelji
ne smejo skrivati podatkov, jih izpustiti iz
evidence ali vnesti neresničnih podatkov.
Vse poslovne evidence morajo natančno
odražati dejansko naravo in obseg
transakcije ali stroškov.

Fresenius Medical Care, vključno s patenti,
blagovnimi
znamkami,
avtorskimi
pravicami,
poslovnimi
skrivnostmi,
tehničnim in znanstvenim znanjem oz.
znanjem in izkušnjami, razvitimi v okviru
našega poslovanja.

1.9

1.11 Standardi pri izvajanju
kliničnih raziskav

Publiciteta

Dobavitelji ne smejo uporabljati imena ali
logotipa družbe Fresenius Medical Care v
nobeni javni objavi ali dokumentu brez
našega predhodnega pisnega dovoljenja.
Poleg tega brez takšnega predhodnega
dovoljenja dobavitelji ne smejo razkriti
svojega odnosa z družbo Fresenius Medical
Care ali njenih izdelkov, delov, zasnov oz.
informacij, ki niso javne, na javnih mestih,
vključno s sporočili za javnost, spletnimi
stranmi, družbenimi mediji, sejmi in v
prostorih dobaviteljev.

1.10 Varstvo podatkov, zaupnost
in pravice intelektualne
lastnine
Dobavitelji morajo varovati in ustrezno
uporabljati zaupne in zaščitene informacije,
da se zagotovi, da so Družba, zaposleni,
zasebnost pacientov in pravice pacientov
do zasebnosti zaščitene v skladu z
veljavnimi zakoni in predpisi.
Vse dokumente in vse informacije o
poslovanju Družbe je treba obravnavati kot
zaupne. Zaupne informacije vključujejo vse
strateške, finančne, tehnične ali poslovne
informacije o družbi Fresenius Medical
Care, ki niso javne.
Poleg tega morajo dobavitelji varovati
pravice
intelektualne
lastnine
vseh
zaposlenih in poslovnih partnerjev. Od njih
se pričakuje, da ščitijo svojo intelektualno
lastnino in intelektualno lastnino družbe

Dobavitelji
morajo
izvajati
klinične
raziskave, kot so klinična preskušanja in
druge študije na ljudeh, v skladu z
mednarodnimi
smernicami,
veljavnimi
nacionalnimi in lokalnimi zakoni in predpisi
ter priznanimi mednarodnimi standardi
kakovosti in varnosti, ki se uporabljajo za
predlagano delo. Dobavitelj mora pri
izvajanju takšnih študij upoštevati veljavne
etične in zdravstvene zahteve.

1.12 Dobrobit živali
Živali je treba obravnavati spoštljivo, tako
da so stres in bolečine zmanjšanji v čim
večji meri. Poskusom na živalih se je treba
čim bolj izogibati in uporabljati metode, pri
katerih poskusi na živalih niso potrebni.
Uporabiti je treba druge rešitve, kadar so
znanstveno potrjene in sprejemljive za
nadzorne organe.

1.13 Konfliktne rudnine
Dobavitelji morajo zagotoviti, da izdelki,
dobavljeni družbi Fresenius Medical Care,
ne vsebujejo kovin, pridobljenih iz rudnin
ali njihovih derivatov, ki izvirajo iz
konfliktnih območij, ki neposredno ali
posredno
financirajo
ali
koristijo
oboroženim skupinam in povzročajo ali
spodbujajo zlorabe človekovih pravic.
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2. Človekove pravice in pogoji dela
Dobavitelji si morajo prizadevati, da zagotovijo vsem svojim delavcem in izvajalcem
varno, pošteno, spoštljivo in nediskriminatorno delovno okolje.

2.1

Nediskriminacija in
nenadlegovanje

Dobavitelji morajo zagotavljati spoštljivo in
nediskriminatorno delovno okolje, ki ceni
prispevke vseh, ki so vključeni v njihove
poslovne dejavnosti. Dobavitelji ne smejo
dopuščati nobene oblike diskriminacije,
vključno z verbalnim, fizičnim ali spolnim
nadlegovanjem ali ustrahovanjem na
delovnem mestu. Dobavitelji ne smejo
dopuščati
nobene
diskriminacije
in
nepoštenega obravnavanja iz razlogov, kot
so spol, rasa, etnična pripadnost ali barva
kože, narodnost ali nacionalnost, vera ali
prepričanje, starost, družinski in zakonski
status, državljanstvo, invalidnost, telesno
počutje in konstitucija, videz, spolna
usmerjenost, zakonita politična stališča in

dejavnosti, članstvo v sindikatih ali svetih
delavcev
in
opravljanje
zakonitega
kolektivnega dela, kot tudi ne nobenih
drugih diskriminatornih ali nezakonitih
meril. Dobavitelji morajo nemudoma
ukrepati
proti
nezakonitemu
in
diskriminatornemu
ravnanju
svojih
zaposlenih, delavcev, zastopnikov in
izvajalcev ter morajo obvestiti družbo
Fresenius Medical Care, če opazijo ali
doživijo takšno ravnanje s strani njenih
zaposlenih,
vodstvenih
delavcev,
direktorjev, zastopnikov ali drugih.

2.2

Preprečevanje zlorabe,
nasilja in nadlegovanja

Od dobaviteljev se pričakuje, da obsodijo
nadlegovanje ali ustrahovanje v kakršni
koli obliki in vsakršno nasilno ali žaljivo
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ravnanje. Dobavitelji si morajo prizadevati,
da zagotovijo delovno okolje brez krutega
in nečloveškega ravnanja, vključno s
spolnim
nadlegovanjem,
telesnim
kaznovanjem, psihološko in fizično prisilo
ali verbalno zlorabo.

2.3

Prepoved prisilnega dela in
dela otrok

Dobavitelji morajo imeti jasno stališče
glede prisilnega dela in vseh oblik
izkoriščevalskega dela otrok ter ne smejo
biti
vključeni
v
nobeno
obliko
neprostovoljnega, prisilnega ali obveznega
dela.
Dobavitelji morajo obsoditi izkoriščevalsko
delo otrok in ne smejo zaposlovati
delavcev, mlajših od minimalne starosti za
sklenitev rednega delovnega razmerja, kot
je določeno v veljavni nacionalni zakonodaji
ali mednarodnih konvencijah.

2.4

Zaposlitveni in delovni
pogoji ter poštena
obravnava

in delovnimi pogoji, kar med drugim
vključuje pogodbe o zaposlitvi, minimalne
plače in ugodnosti, maksimalen delovni
čas, ter morajo ohranjati poštene delovne
pogoje. Redni delovni čas ne sme presegati
največjega dovoljenega števila ur, ki ga
določa lokalna zakonodaja, nadure pa se
lahko naložijo samo v skladu z lokalnimi
zakoni; delavcem se dovoli vsaj minimalno
zahtevano število prostih dni v 7-dnevnem
tednu. Nadomestila, izplačana delavcem,
morajo biti v skladu z vsemi ustreznimi
zakoni o plačah, vključno s tistimi, ki se
nanašajo na minimalne plače in zakonsko
predpisane ugodnosti. Naši dobavitelji
morajo spoštovati pravice delavcev do
svobodnega združevanja, včlanitve ali nevčlanitve v sindikate in pravico delavca biti
zastopan v skladu z lokalnimi zakoni. Poleg
tega morajo naši dobavitelji ustvariti
okolje, v katerem delavci lahko odprto
komunicirajo z vodstvom glede delovnih
pogojev brez strahu pred povračilnimi
ukrepi, ustrahovanjem ali nadlegovanjem.

Dobavitelji morajo upoštevati veljavne
zakone in predpise v zvezi z zaposlitvenimi
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3. Zdravje in varnost pri delu
Dobavitelji morajo zagotavljati varno, higienično in zdravo delovno okolje. Od
dobaviteljev pričakujemo, da sprejmejo vse potrebne previdnostne ukrepe za
preprečevanje poškodb ali škode.

3.1

Zaščita delavcev

Dobavitelji morajo delavce zaščititi pred
škodljivo
izpostavljenostjo
kemičnim,
biološkim
in
fizičnim
nevarnostim,
nehigienskimi
razmerami,
fizično
zahtevnimi nalogami na delovnem mestu in
v vseh bivalnih prostorih Družbe.

3.2

Varnost postopkov

Dobavitelji morajo imeti vzpostavljene
ustrezne postopke ali programe za
preprečevanje
ali
ublažitev
izpustov
kemikalij, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na
zdravje in varnost zaposlenih, sosedov ali
drugih zadevnih zainteresiranih strani.

3.3

Varnost izdelkov

Dobavitelji morajo upoštevati predpise o
varnosti izdelkov, ustrezno označiti izdelke
in sporočiti zahteve glede ravnanja z
izdelki. Relevantnim
osebam
morajo
posredovati ustrezno dokumentacijo, ki
vsebuje vse potrebne informacije glede
varnosti za vse nevarne snovi, če jo te
osebe upravičeno potrebujejo. To vključuje
informacije o izdelkih, varnostne liste,
potrditve obvestil ali registracij, uporabe in
scenarije
izpostavljenosti.
Dobavitelji
proaktivno
in
pregledno
izmenjujejo
informacije o zdravstvenih, varnostnih in
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okoljskih vidikih svojih izdelkov z vsemi
relevantnimi osebami.

postopkov za odzivanje čim bolj zmanjšati
njihov vpliv.

3.4

3.5

Pripravljenost in odziv na
izredne razmere

Dobavitelji morajo opredeliti in oceniti
izredne razmere na delovnem mestu in v
vseh bivalnih prostorih Družbe ter z
izvajanjem načrtov za izredne razmere in

Informacije o nevarnostih

Varnostne informacije v zvezi z nevarnimi
snovmi,
vključno
s
farmacevtskimi
sestavinami in farmacevtskimi vmesnimi
materiali, morajo biti na voljo in se morajo
uporabljati za izobraževanje, usposabljanje
in zaščito delavcev pred nevarnostmi.
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4. Okolje
Dobavitelji si morajo po svojih najboljših močeh prizadevati čim bolj zmanjšati
škodljive vplive svojih dejavnosti na okolje ter odpraviti oz. če to ni izvedljivo,
zmanjšati in nadzorovati vsa pomembna okoljska tveganja. Dobavitelje se spodbuja
k preprečevanju onesnaževanja okolja, učinkoviti uporabi naravnih virov,
recikliranju odpadkov in izboljšanju njihove okoljske učinkovitosti. To vključuje
ohranjanje naravnih virov z okolju prijaznimi in učinkovitimi postopki, izogibanje
uporabi nevarnih materialov, kjer je to mogoče, in izvajanje dejavnosti, pri katerih
se izvaja ponovna uporaba in recikliranje.

4.1

Okoljska zakonodaja

Dobavitelji morajo upoštevati vse veljavne
okoljske zakone in predpise. Pridobiti
morajo vsa zahtevana okoljska dovoljenja,
licence, registracije informacij in omejitve
ter upoštevati s tem povezane postopke in
zahteve glede poročanja.

4.2

Odpadki in emisije

Dobavitelji morajo imeti vzpostavljene
sisteme za zagotavljanje varnega in pravno
skladnega
ravnanja,
premikanja,
skladiščenja
in
odstranjevanja/izpusta
odpadkov, zračnih emisij in odvajanja
odpadnih voda. Vsi odpadki, odpadne vode
ali emisije, ki bi lahko škodljivo vplivali na
zdravje ljudi ali okolja, se morajo pred
izpustom v okolje ustrezno upravljati,
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nadzirati in obdelati. Vse potrebne naprave
in objekti morajo biti zgrajeni in vzdrževani
tako, da se ustrezna tveganja varno
nadzoruje.

4.3

Razlitja in izpusti

Dobavitelji morajo imeti vzpostavljene
sisteme za preprečevanje in ublažitev
nenamernih razlitij in izpustov nevarnih

snovi, odpadkov, odpadnih voda in emisij v
okolje ali objekte, kjer s tem povezana
tveganja niso več nadzorovana (npr. javni
kanalizacijski sistem, javne površine).
Dobavitelji morajo imeti vzpostavljene
postopke za zmanjšanje posledičnih vplivov
na zadevne sosede.
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5. Kakovost
Dobavitelji si morajo prizadevati spoštovati visoke standarde kakovosti in zagotoviti
zaščito svojih izdelkov pred nepooblaščenimi tretjimi osebami.

5.1

Zahteve glede kakovosti

Dobavitelji morajo izpolnjevati splošno
priznane
standarde
kakovosti
ali
pogodbeno
dogovorjene
zahteve
in
standarde kakovosti, da lahko zagotavljajo
blago in storitve, ki dosledno izpolnjujejo
potrebe družbe Fresenius Medical Care in
njenih strank, delujejo, kot je zagotovljeno,
in so varni za predvideno uporabo.
Dobavitelji morajo nemudoma obravnavati
vsa kritična vprašanja, ki bi lahko negativno
vplivala na kakovost blaga in storitev.
Dobavitelji morajo obvestiti Družbo o
spremembah v proizvodnem ali dobavnem
procesu, ki bi lahko vplivale na specifikacijo
blaga in storitev.

5.2

Varnostni ukrepi in ukrepi
proti ponarejanju

Dobavitelji morajo imeti vzpostavljene
dobre varnostne prakse po vseh njihovih
dobavnih verigah. Dobavitelji morajo
zagotoviti celovitost vsake pošiljke družbi
Fresenius Medical Care od njenega izvora
do cilja. Dobavitelji morajo izvajati
potrebne in ustrezne ukrepe v okviru
svojega
področja
pristojnosti,
da
zagotovijo, da izdelki Družbe, njihovi
uporabni sestavni deli ali surovine ter
ustrezno znanje in izkušnje ne končajo v
rokah ponarejevalcev, tihotapcev, tatov ali
drugih nepooblaščenih tretjih oseb in ne
zapustijo zakonite dobavne verige.
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6. Upravljanje in sistemi upravljanja
Dobavitelji morajo biti zavezani k izpolnjevanju etičnih načel, vodenju potrebne
dokumentacije, ki to potrjuje, določanju ciljev za izboljšave in ocenjevanju tveganja
na vseh področjih, povezanih s poslovno etiko.

6.1

Zavezanost in odgovornost

Dobavitelji
morajo
izpolniti
načela,
določena v tem Kodeksu, z dodelitvijo
ustreznih sredstev in vključitvijo vseh
veljavnih vidikov v politike in postopke.

6.2

Sistemi, dokumentacija in
ocenjevanje

Dobavitelji
morajo
razviti,
izvajati,
uporabljati
in
vzdrževati
sisteme
upravljanja in kontrole v zvezi z vsebino
tega Kodeksa. Dobavitelji morajo voditi
dokumentacijo,
ki
je
potrebna
za
dokazovanje skladnosti z načeli, opisanimi
v tem Kodeksu. Družba Fresenius Medical

Care lahko po
dokumentacijo.

6.3

dogovoru

pregleda

to

Obvladovanje tveganja

Dobavitelji morajo uporabljati mehanizme
za redno prepoznavanje, ocenjevanje in
upravljanje tveganj na vseh področjih, ki
jih obravnava ta Kodeks, kolikor je to
primerno in uporabno ter ob upoštevanju
vseh veljavnih pravnih zahtev.
Dobavitelji morajo opredeliti in upravljati
tveganja, povezana s poslovno etiko,
delavskimi in človekovimi pravicami,
zdravjem in varnostjo, okoljsko in pravno
skladnostjo. Dobavitelji morajo stalno
določati relativni pomen vsakega tveganja
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in
sprejemati
ukrepe
za
preprečevanje in zmanjševanje.

6.4

njihovo

Neprekinjeno poslovanje

Dobavitelje
spodbujamo
k
izvajanju
ustreznih
načrtov
neprekinjenega
poslovanja za operacije, ki podpirajo
poslovanje družbe Fresenius Medical Care.

6.5

Stalno izboljševanje

Dobavitelji
morajo
dokazovati
svojo
zavezanost stalnemu
izboljševanju z
določitvijo ciljev uspešnosti, izvajanjem
izvedbenih načrtov in sprejetjem potrebnih
popravljalnih ukrepov za pomanjkljivosti,
ugotovljene z notranjim ali zunanjim
ocenjevanjem, inšpekcijskimi pregledi in
pregledi upravljanja.

6.6

Preglednost in razkritje

Dobavitelje se spodbuja, da o svojem
družbenem in okoljskem vplivu poročajo v
skladu z načeli, določenimi v tem Kodeksu.
Dobavitelji morajo ohranjati preglednost
svojih poslovnih dejavnosti, strukture,
finančnega
stanja,
uspešnosti
in
poslovanja, kot to zahtevajo veljavni zakoni
in industrijski standardi.

6.7

Pravica do revizije

Če je to potrebno, morajo dobavitelji
dodeliti družbi Fresenius Medical Care
pravico do ocene njihove trajnosti na
podlagi razumnega predhodnega obvestila.
Oceno izvede neposredno Družba ali
usposobljena tretja oseba v obliki revizije.
Vse takšne zahteve bodo obravnavane
neposredno za vsak primer posebej.

6.8

Usposabljanje in
usposobljenost

Dobavitelji bodo razvijali, izvajali in
vzdrževali ustrezne ukrepe usposabljanja,
ki bodo njihovim vodjem in zaposlenim
omogočili, da pridobijo ustrezno raven
znanja in razumevanja veljavnih načel tega
Kodeksa, veljavnih zakonov in predpisov
ter splošno priznanih standardov.

6.9

Sporočanje trajnostnih meril
v dobavni verigi

Dobavitelji morajo replicirati načela iz tega
Kodeksa naprej v dobavni verigi in morajo
zagotoviti,
da
se
vse
tretje
osebe/poddobavitelji, ki delujejo v imenu
dobavitelja in vplivajo na poslovne odnose
z
družbo
Fresenius
Medical
Care,
upoštevajo ta Kodeks.
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7. Skladnost z globalnim Kodeksom ravnanja
za dobavitelje
Družba Fresenius Medical Care si pridržuje pravico, da v razumni meri spremeni ta Kodeks.
Prilagoditve se bodo dobaviteljem sporočile pravočasno prek spletne strani Družbe. V primeru
sprememb pričakujemo, da bo dobavitelj sprejel takšne spremembe.
Naš poslovni odnos temelji na vzajemni iskrenosti in spoštovanju. Dobavitelj lahko tudi dokaže
svojo zavezanost temu Kodeksu s spoštovanjem lastnega kodeksa ravnanja ali politik družbe,
ki vključujejo podobne standarde. Vendar pa lahko od dobaviteljev zahtevamo, da preverijo
skladnost s Kodeksom družbe Fresenius Medical Care in sprejmejo popravljalne ukrepe, če
obstajajo razlogi za zaskrbljenost. Dobavitelji morajo v celoti sodelovati z družbo Fresenius
Medical Care ali katero koli pooblaščeno tretjo osebo, ki deluje v njenem imenu, in sicer:
•
•

•
•

Dobavitelji morajo na zahtevo izpolniti vprašalnik o skladnosti s tem Kodeksom
(samoocena).
Družba Fresenius Medical Care lahko od tretje osebe zahteva informacije o skladnosti
in delovanju dobaviteljev v zvezi z zahtevami, določenimi v tem Kodeksu (ocena
tretjih oseb).
Dobavitelji mora na zahtevo posredovati dokumentirana dokazila o skladnosti s tem
Kodeksom (certifikati/izjava).
Družba Fresenius Medical Care ima neposredno ali posredno pravico do izvajanja
pregledov na kraju samem, da preveri skladnost s svojim globalnim Kodeksom
ravnanja za dobavitelje na kraju samem (revizija na kraju samem), kot je opisano
v poglavju 6.7.

14

Reference
Pri oblikovanju tega vodilnega dokumenta so bile uporabljene spodnje reference, ki
jih je treba upoštevati pri izvajanju tega Kodeksa.
Deklaracija Mednarodne organizacije dela iz leta 1998 o temeljnih načelih in pravicah pri delu
www.ilo.org/declaration/
Globalni dogovor Združenih narodov
www.u.org/
Splošna deklaracija človekovih pravic
www.un.org/en/documents/udhr/
Smernice EU za zelena javna naročila
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf

Kontakt
Če imate kakršna koli splošna vprašanja, uporabite ta e-poštni naslov:

Kontakt
procurement@fmc-ag.com oziroma stopite v stik z vašo lokalno kontaktno osebo iz
oddelka nabave

Opombe o avtorskih pravicah
Shutterstock št. 1398343868 © Doidam 10

Urednik:
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Global Sustainability
Else-Kroener-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H. / Nemčija
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